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1. ANÁLISE DA SITUACIÓN, PARTINDO DUN DIAGNÓSTICO PREVIO 
DA CONVIVENCIA DO CENTRO 

 
1.1. Características do centro e do seu contorno 

 
O Instituto de Educación Secundaria Terra de Turonio, é un centro público creado 

no ano 1999, sito en Gondomar e que recolle o alumnado dos centros adscritos das 
parroquias de  Vincios, Donas e Peitieiros, zonas rurais nas que o tipo de vivenda 
predominante é o unifamiliar con terreos que contribúen coa súa producción  á 
economía familiar. O alumnado colabora en distinta medida nesa economía axudando 
á saída do centro. 
Nos últimos anos estase a observar un fluxo de familias que se achegan a estas zonas 
procedentes da cidade na procura dun contorno máis tranquilo. 
O nivel de servizos sociais nas parroquias é bastante deficiente reducíndose  a centros 
culturais en cada unha das parroquias que serven tamén de centros de reunión das 
Comisións de Festas e Montes. 
Non existen parques nen zonas de xogo propiamente ditas, fora das áreas recreativas 
situadas nos montes, lonxe das casas, así como tampouco espazos deportivos propios, 
nen bibliotecas ou cines 
A maior parte dos servizos cos que conta o concello están no centro urbano de 
Gondomar. Este concello ten unha extensión de 74,084 Km2  e conta cunha biblioteca, 
Casa da Cultura, Centro de Saúde, Pavillón Polideportivo, Conservatorio de Música e 
Auditorio. A súa poboación actual é de 16.000 habitantes aproximadamente. 
 
O idioma predominante é o galego, sendo o habitual entre os adultos e a nivel familiar 
 
Ademais dos tres centros educativos de ensino primario adscritos a este instituto, 
neste Concello está o Colexio Rural Agrupado; o CEIP Chano Piñeiro e o IES Auga da 
Laxe, este  último comparte o transporte escolar co noso centro e ademais a meirande 
parte do noso alumnado cursa nel bacharelato. 

A comunicación das parroquias co centro urbano é moi deficiente, pois aínda que 
existen pistas ou estradas entre elas,  non existe transporte público. Por outra banda, 
as estradas e pistas son  excesivamente estreitas  o que ocasiona problemas co 
transporte escolar. 

O feito de que o centro se atope case no centro de Gondomar e lonxe das 
parroquias de onde procede o noso alumnado, fai que este teña que ser transportado 
practicamente na súa totalidade, feito impide que sexa moi difícil realizar actividades 
polas tardes (tamén para a realización de cumprimento de sancións). Tamén afecta á 
participación das familias. A súa resposta é irregular cando se as convoca. Na xornada 
de portas abertas de 1º de ESO e na convocatoria de acollida de comezo de curso, a 
asistencia é boa, pero cando se convocan reunións informativas sobre diversos temas 
que afectan a seus fillos o número de participantes baixa. Así que podemos concluír 
que a súa implicación pode mellorar moito. 

Si existe no centro unha ANPA  activa dende que se abriu o centro que participa no 
banco de libros e apoia actividades do centro con subvencións. 

O centro posúe este curso 300 alumnos, 280 de ESO e 20 do ciclo formativo. Son 
atendidos por 33 profesores dos cales, un elevado número son provisionais (1 
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profesora de relixión con centro compartido, dous profesores especialistas interinos e 
9 interinos). Ese feito obstaculiza a continuidade nos proxectos e na integración e 
implicación nos mesmos. 

O IES está incluído no proxecto ABALAR e tamén posúe tres aulas de informática 
polo que cómpre establece unhas normas de bo uso destas ferramentas. Neste curso 
estableceuse un último protocolo de uso destas aulas. 

Temos servizo de comedor escolar os luns ao mediodía e tamén require unhas 
normas aprobadas no Consello Escolar. 

Participación do Concello de Gondomar: os distintos cambios de goberno fan que 
se apracen os problemas que están aínda sen resolver dende hai anos, mesmo dende 
que se construíu o instituto como son os terreos pendentes de expropiar para engadir 
ao noso patio, o canil de enfronte ao centro e os arredores do centro invadidos por 
maleza e árbores invasoras. A resposta foi irregular dependendo da disposición dos 
distintos equipos de goberno. Na actual lexislatura fixéronselle varias petición , entre 
elas a colaboración do concello dos expulsados da aula que non poden ser atendidos 
polas súas familias en horario lectivo, pero aínda no obtivemos resposta dende agosto. 
Si hai unha boa comunicación co departamento de asuntos sociais, en especial, entre o 
departamento de orientación e a traballadora social. 
 

1.2. Aspectos de xestión e organización do centro que inflúen na convivencia 
 
No noso centro temos unha serie de actuacións organizativas, curriculares e 
protocoloarias que contribúen e axudan a crear un mellor clima de convivencia, que 
son os seguintes: 

• Distribución de alumnado ao comezo de curso para facer aulas heteroxéneas 
onde non concorra un número de alumnado con moitas necesidades, así como  
repetidores. 

• Grupos de reforzo en linguas e matemáticas con exención da 2ª lingua 
estranxeira. Estes grupos dependen da disponibilidade de horario nos 
departamentos de linguas e matemáticas. 

• Reunión de seguimento do profesor titular da materia co profesorado que 
imparte o reforzo. 

• Adaptacións curriculares significativas. 

• Apoio do PT ao alumnado con necesidades NEAE dentro e fóra da aula. 

• Autorización de grupos   PMAR (antes PDC), neste curso só en 2º de ESO. 

• Saídas educativas de integración e convivencia de alumnado e profesorado: 
magosto, antroido, fin de curso. 

• Aplicación do protocolo TDH (hai un número crecente de alumnado con este 
transtorno) e TEA (7 alumnos actuamente). 

• Protocolo de acoso 

• Protocolo de absentismo 

• Participación do profesorado nun PFPP de Aprendizaxe cooperativa e de 
competencias básicas. 

• Titorías: hora de titoría común a todos os curso, PAT, reunión de  grupos por 
nivel, reunión de grupo de profesorado por aula. 
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• Departamento de orientación: coordinación do PAT, organización de charlas de 
temas de interese: violencia de xénero, perigos de Internet, acoso escolar, 
igualdade de xénero, fomento de hábitos saudables... 

• Organización do cadro de gardas do profesorado a comezos de curso de xeito 
que haxa dous profesores por hora, que nos recreos se distribúan en distintos 
espazos e profesorado nas gardas de transporte. Existencia dun protocolo de 
gardas. 
 
 
 

1.3. Conflitividade detectada no centro, indicando o tipo e número de 
conflitos e os sectores implicados. 

 
 

 

 

DATOS DE SANCIÓNS NOS ÚLTIMOS CURSOS 

CURSO EXPEDIENTES 
EXPULSIÓNS 
temporal da aula 

EXPULSIÓNS ATA 
TRES DÍAS a casa 

CURSO 12-13 2 27 24 

CURSO 13-14 7 57(entre todas) 57(entre todas) 

CURSO 14-15 6 27 38 

CURSO15-16 13   

 
 

 

 

 

 

 

DETALLE SANCIÓNS DO CURSO 2015-2016 

CURSO 15-16 1º 2º 3º 4º 

ALUMNADO SANCIONADO 37 
 

36 25 11 

ALUMNADO EXPULSADO CASA 11 
 

16 3 2 

EXPULSIÓNS CASA 19 
 

28 5 2 

EXPULSIÓNS CENTRO 4 
 

3   

SEN ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

7 3 1  

TRABALLO TARDES  
 

2   

AMOESTACIÓNS, EXPULSIÓNS 
SALA DE GARDAS , RECREOS 

172 136 19 9 

TOTAL SANCIÓNS 202 172 25 11 
 

CONFLITOS MÁIS FRECUENTES NO IES TERRA DE TURONIO 
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1. Actos que perturban o normal desenvolvemento da clase 
2. Non acatar as instrucións do profesorado 
3. Agresións verbais 
4. Agresións físicas 
5. Uso indebido de imaxes nas redes sociais 
6. Non traer material 
7. Causar danos materiais 

 

Os problemas de conduta  prodúcense  fundamentalmente nos dous primeiros 
cursos. Detrás deles atopamos rapaces desmotivados nos estudios e tamén unha 
situación especial no seu ámbito familiar. Isto leva a  frecuentes condutas disruptivas 
(1) na aula que cando son sancionadas por parte do profesor produce frecuentes actos 
de desobediencia ao profesorado (2), case sempre por parte do mesmo alumnado, 
feito o que produce malestar no profesorado e nos compañeiros. 

O terceiro conflito máis frecuente é o número elevado de enfrontamentos  entre 
rapaces e rapazas (3,4), que normalmente acaban en agresións verbais (insultos) e 
menos frecuentemente en agresións físicas (empurróns e golpes) que, na meirande 
parte dos casos se solucionarían falando entre eles. 

Outro aspecto que nos preocupa é a utilización por parte do alumnado do uso 
indebido das  imaxes e das redes sociais (5), pois ignoran ou non dan importancia á 
súa manipulación, a pesar de que son informados en charlas todos os cursos 
(programa Navega con Rumbo e Plan de Prevención da Garda Civil), así como polos 
titores. 

En menor medida, aparece non traer material(6) a clase e danos materiais (7) que 
aínda que non son moi graves, si moi frecuentes os de pouca contía (mesas pintadas, 
manillas e persianas rotas, ventás mal manipuladas...) que fan que o orzamento para 
reparacións suba bastante. 

Outras incidencias (8) esporádicas nas que non se identificaron os autores: roubos 
nas aulas de material escolar, fumar nos baños, incidencias nos baños, suciedade no 
patio, comercio de substancias. 

 
DATOS DE EXPEDIENTES DOS ÚLTIMOS CURSOS 

 

CURSO Nº DE EXPEDIENTES 

2008-2009 9 

2009-2010 7 

2010-2011 3 

2011-2012 2 

2012-2013  

2013-2014 7 

2014-2015 6 

2015-2016 13 

2016-2017 0 

 
 

 

Dende o ano 2008, observamos unha clara tendencia á diminución de expedientes 
ata o presente curso.  
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A maioría deles son por reiteración de condutas contrarias ás normas de 
convivencia,  por gravación e difusión de imaxes en redes sociais, por ameazas e 
agresións a membros da comunidade educativa. 

Sen embargo, no curso 15-16 obsérvase un incremento considerable de 
expedientes pois o número de alumnado implicado nun mesmo expediente subiu. 
Aparece por primeira vez a apertura de expediente por acoso e un caso de varios 
alumnos/as de 1º ESO de mal uso das imaxes nas redes sociais (sacar fotos dentro da 
aula e colgalas nunha rede social). 

 
 

 

RESUMO DO INFORME DE CONVIVENCIA DO CENTRO SOBRE A RECOLLIDA DE DATOS 
2015-2016  PARA O ALUMNADO DE ESO. 

Por iniciativa da Consellería, realizouse no curso 15-16 unha enquisa masiva sobre 
convivencia no noso centro que se pode consultar por parte de calquera membro da 
comunidade educativa. O número de respostas son 159 sobre un total de 270 
alumnos/as. Os datos aquí proporcionados son un resumo que se fixo sobre as tres 
respostas con máis puntuación. 

• Pregunta sobre cantos amigos tes na aula ou no centro:   

o a máis alta está entre 3 ou 4  

o 7 ou máis 

o só un 1,3% que responde non ter ningún. 

• Pregunta sobre se no centro hai estragos:  

o 44% di bastante,  

o 35,8% bastante  

o 10% moito. 

• Pregunta sobre os problemas que se perciben de estragos:  

o 33,3% pintadas nas mesas e paredes  

o 28,3% que se tira lixo ao chan e a  

o 20,1% que se rompe materiais de clase e do centro. 

• Pregunta obre a forma de resolver conflitos no centro: hai catro respostas 

bastante igualadas:  

o 54.7% falando co profesor en privado   

o 50,9% mandando falar coa xefa de estudios ou directora, 

o 47,8% impoñendo castigos  

o • 45.3% falando entre todos. 

• Pregunta sobre as condutas positivas máis frecuentes:  

o 60.4%: respectar o horario das clases 

o facer as tarefas con 46,5%  

o obedecer ao profesorado cun 42.1%. 

• Pregunta sobre sobre as condutas negativas máis frecuentes:  sumando a resposta 

“bastantes veces” + “moitas veces” : 

o 40,2% é interromper, molestar e non deixar dar clase 

o • 29,1% é poñer alcumes ou rirse doutra persoa  
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o 28.9% é insultar.  

Chama a atención a resposta cun 70.4% con “nunca” sobre o acoso así como 

amezar ou insultar polo móbil e como 3ª menos frecuente tomar drogas. 

• Pregunta sobre en que espazos se dan máis os problemas de convivencia: 

sumando as respostas “bastantes veces” + “moitas veces” hai 5 moi igualadas: 

o 59.8%: no recreo 

o 55,3%: nas clases 

o 52,2%: nos arredores do centro 

o 49,1%: nos intercambios de clase 

o 49%: nos corredores 

• Pregunta sobre se padeciches algunha conduta negativa ou agresión: 

o NON: 77,1% rapaces, 64,9% rapazas 

o SI: 10.8% rapaces, 25% rapazas  

• Pregunta sobre que persoa realizou estes comportamentos: 

o 48.3%: da súa clase 

o 27,6%: do seu curso pero doutra clase 

• Pregunta sobre as sancións recibidas: 

o 72,7%: expulsión temporal da aula 

o 54,5%: envío á xefatura 

o 45,5%: empate entre aviso á familia, botar uns días do centro, estar nun 

lugar fóra da aula e quedar sen recreo. 

CONCLUSIÓNS A TER EN CONTA final de curso 2015-16 
Despois da observación destes datos, conclúese que hai unha serie de puntos  

febles, ben por carencia ou ben por malas prácticas, que precisan dunha actuación 
para poder  corrixilos 

1. Número excesivo de alumnos/as que se derivan á xefatura de estudios sen 

facer unha intervención previa por parte do profesorado responsable, o que fai 

que este perda autoridade e consoliden unha xefatura de estudios perda 

efectividade 

2. Elevado número de  amoestacións por escrito antes de tomar medidas previas. 

3. A sanción máis frecuente é a expulsión á sala de gardas e a expulsión a casa por 

non ter un espazo a onde derivalo, nin persoal para atendelo. 

4. Hai un elevado número de  sancións, pero falta a parte da reflexión e 

compromiso por parte do alumnado para non  reiterar a conduta negativa. 

5. Falta de actuación e de medidas sobre condutas negativas: pintadas nas mesas 

e paredes, lixo no chan dentro e fóra do centro. 

6. Falta de control nos espazos onde se realizan con máis frecuencia as condutas 

negativas: patio nos recreos, entre clase e clase. 

7. Cada vez hai máis familias que non concordan na sanción imposta ao fillo/a, 

feito que non contribúe á corrección das condutas. 
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8. Alumnado don TDH: cada vez hai máis intervención por parte das familias 

demandando unha atención individualizada ao alumnado con esta 

problemática e, por tanto, formación por parte do profesorado para  tratar 

estes casos. 

NECESIDADES DETECTADAS: 
 

1. Necesidade un dique previo constituído polo profesorado e polos titores/as 

que prevea e  resolva os conflitos antes de enviar a xefatura e reforce a súa 

autoridade e promova a corresponsabilidade na convivencia. 

2. Nas titorías hai que traballar as normas de convivencia da aula e nos aspectos 

emocionais dos adolescentes para autocontrol e resolución pacífica de conflitos 

e que todo o profesorado do grupo aplique as mesmas medidas correctivas. 

3. Necesidade dunha aula de convivencia inclusiva para poder derivar ao 

alumnado con condutas disruptivas na aula e cun traballo detrás de reflexión e 

de compromiso sobre a súa conduta. É preciso facer un seguimento dese 

castigo xa que debe comportar desexos de lograr un cambio positivo. 

4. Necesidade de formar un equipo de mediación para resolver conflitos 

pacificamente entre o alumnado. 

5. Necesidade de dispoñer de máis profesorado de garda para atender as 

necesidades do centro e tamén para atender a aula de convivencia. 

6. Necesidade de que todo o profesorado se  faga responsable da convivencia e 

cumpra cos seus deberes na actuación para atallar conflitos.  

7. Necesidade de que as familias coñezan e colaboren na resolución de conflitos 

cos seus fillos. 

8. Necesidade do coñecemento do protocolo de actuación cos TDH. 

9. Amoestacións por escrito:  

a. gran número de conflitos entre rapaces/zas podería resolverse 

pacificamente mediante mediación  

b. Condutas disruptivas na aula: usando un protocolo por parte do 

profesorado, aplicando todos as mesmas normas e sancións acordadas. 

 
 

DATOS DE SANCIÓNS NO 1º TRIMESTRE 2016-17 
 

CURSO NÚMERO SANCIÓNS 

1º ESO 11 

2º ESO 19 

3º ESO 34 

4º ESO 4 
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1.4. Actuacións desenvolvidas no ámbito da convivencia  
As actuacións realizadas ata o momento foron: 

• Imposición de medidas correctoras (profesorado, xefatura, dirección. As 
medidas correctoras máis frecuentes que se aplican son: realización de 
tarefas dentro do horario lectivo, expulsión fóra da  aula  con tarefas en 
horas determinadas e suspensión do dereito de asistencia ao centro ata 
tres días.  En casos máis graves, apertura de expediente.O resultado é 
desigual posto que hai casos de reiteración de condutas que non se 
corrixen. 

• Aula de convivencia.  
Durante os cursos pasados non había aula de convivencia e non se 

puido realizar que o alumnado permanecese no centro por falta de 
profesorado dispoñible. Hai horas nas que só hai un profesor/a de garda e 
este mesmo feito imposibilita que dispoñamos dunha aula de convivencia, 
feito que  percibimos  imprescindible. A meirande parte das familias de 
rapaces/zas expulsados non están en desacordo coa sanción, pero 
amósanos a súa dificultade para atender aos fillos nas casas por motivos de 
traballo, co cal moitas veces o castigo convértese en premio. 

No presente curso creouse unha aula de convivencia onde o alumnado 
realiza tarefas impostas polo profesorado e un traballo de habilidades 
sociais proporcionado polo departamento de orientación. A estas alturas 
aínda non houbo ningunha expulsión para casa. Mais observánse casos de 
reiteración. 

• Elaboración de normas básicas de aula. A elaboración dunhas normas de 
obrigado cumprimento por parte de todo o profesorado nas aulas, fixo que 
baixase o número de amoestacións por escrito, pois se toman medidas 
previas antes de poñelas. 

NORMAS DE AULA 
o Tan pronto entre o profesor ou profesora na aula: alumnado sentado, 

co material e en silencio. 
o A clase non remata ata que o indique o profesor ou a profesora. 
o Non se interrompe con comentarios inapropiados. 
o Levantarase a man para pedir a palabra. 
o Durante a explicaciòn do profesor ou profesora manterase silencio e 

non se distraerá ao compañeiro ou compañeira. 
o Non se cambiará de sitio sen permiso do profesor ou profesora. 

 

• Aplicación do protocolo de alumnado con TDH. Os rapaces con este 
trastorno están identificados dende comezo de curso, repartidos polas 
aulas e informado o profesorado que lles imparte clase e os seus titores/as. 
Estase tentando aplicar máis rigurosamente. 

• Reunións de titores/as por nivel. 
*Periodicidade: Unha vez ao mes 
*Condicións: 
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o Os titores e titoras de ESO son, preferentemente, profesorado con 
destino definitivo. 

o A  hora  de  reunión  da   é  no  horario  de  mañá e  ten 
consideración de hora lectiva. 

o Nela reúnense  os titores/as de nivel, a orientadora, o  profesor 
de pedagoxía terapéutica e de ser necesario  a xefa de estudos. 

o Nas reunións, salvo situacións excepcionais, analízanse problemas 
xerais e non situacións concretas. 

*Funcións: 
o Todos os grupos de cada n i v e l , con certa flexibilidade, seguen 

o mesmo currículo de acción titorial (PAT). 
o Trasmítense coñecementos e habilidades aos novos/as titores/as. 
o Prepárase conxuntamente a sesión de titoría presencial. 
o Reflexiona conxuntamente sobre os problemas de convivencia. 
o Transmite a reflexión ao resto do profesorado. 

 

• Reunións do profesorado de aula dun grupo para tomar medidas conxuntas. 
o Sempre que se valore que hai que tratar a situación dunha aula 

concreta, o titor/a, previa información da xefatura de estudios, fará a 
convocatoria do equipo de profesorado para analizar a situación e 
tomar medidas conxuntas. 

 

• Charlas : sobre resolución de conflitos, perigo nas redes socias, violencia de 
xénero, hábitos saudables... Son accións puntuais que non teñen continuidade 
no tempo e hai aspectos que é preciso traballar transversalmente para que 
funcionen. 

 
 

• Plans de acollida do alumnado e  familias de 6º.  Realízanse no final do 3º 
trimestre de cada curso escolar e teñen como finalidade unha primeira toma 
de contacto para mellor  coñecemento e funcionamento do centro. A elas 
asiste todo o alumnado dos centros adscritos e hai unha alta participación das 
familias. O resultado é moi positivo. 
 

• Análise da situación previa do alumnado dos centros  adscritos.  
Antes de rematar o curso escolar, tratarase de recoller toda a información 

posible do alumnado que se vai incorporar o centro procedente dos centros 
de primaria adscritos. Para iso, faranse xuntanzas cos respectivos 
orientadores dos  centros , Xefatura de Estudos e Dirección, nas que se 
tratarán os posibles problemas de convivencia que hai nos grupos alí 
formados, se buscarán as pautas que permitan unha formación duns grupos 
de 1º de ESO equilibrados co obxecto de previr conflictividade e condutas 
disruptivas. 

• Xunta de delegados 
De conformidade co Regulamento Orgánico de Centros (Decreto 324/1996 de 26 

de xullo) nos institutos de educación secundaria existirá unha Xunta de Delegados/as 
integrada polas persoas que representan ao alumnado en cada aula e polas que 
representan ao alumnado no Consello Escolar.  
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A Xunta de Delegados/as estará presidida por un dos seus membros elixido entre 
os seus compoñentes e será o responsable de convocar as reunións, presidilas, 
responsabilizarse da acta e facer chegar as propostas os distintos órganos de dirección 
ou de coordinación didáctica do centro. 
A xunta de delegados terá as seguintes funcións: 

1. Elevar ao equipo directivo propostas para a elaboración do proxecto educativo do 

instituto. 

2. Informar aos representantes dos alumnos e alumnas no Consello Escolar dos 

problemas de cada grupo ou curso. 

3. Recibir información dos representantes dos alumnos e alumnas no Consello Escolar 

sobre os temas tratados nel, así como das organizacións xuvenís legalmente 

constituídas. 

4. Elaborar informes para o Consello Escolar . 

5. Elaborar propostas de modificación de Regulamento de réxime interior, dentro do 

ámbito da súa competencia. 

6. Informar aos alumnos e alumnas do centro das actividades da xunta de delegados. 

7. Formular propostas o xefe ou xefa de estudios para a elaboración dos horarios e ao 

xefe ou xefa de departamento de actividades complementarias e extraescolares 

para a organización das mesmas. 

8. Debater os asuntos que vaia a tratar o Consello Escolar no ámbito da súa 

competencia e elevar propostas de resolución aos seus representantes nel. 

 
 

 
 
 
 

2. OBXECTIVOS DO PLAN 
 

 

O Plan de Convivencia é o documento no que se articula a convivencia escolar e 
as liñas xerais do modelo de convivencia que se pretende implantar, os obxectivos 
específicos que cómpre alcanzar, as normas que a regulan e as actuacións que se 
deben realizar neste ámbito para a consecución dos obxectivos proxectados. En 
definitiva, é un proxecto de reflexión e pensamento en que se sinalan as liñas de 
actuación para a mellora da convivencia no noso centro educativo, por iso o 
Proxecto Educativo incluirá o presente Plan de Convivencia. Dito Plan recollerá os 
fins e principios establecidos no artigo 3 da Lei 4/2011, así como o principio de 
igualdade entre mulleres e homes e establecerá, as directrices básicas e as 
actuacións , incluíndo a mediación na xestión dos conflitos, e establecerá 
actuacións preventivas, reeducadoras e correctoras. 
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Por outra banda o noso Plan de Convivencia parte dun análise previo da 
situación do contexto e dunha avaliación e detección de necesidades, relacionadas 
coa convivencia escolar que marcarán os obxectivos a acadar. 

Tendo en conta todo o aquí exposto, podemos establecer como obxectivos 
específicos do Plan de convivencia, os seguintes: 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS: 

2.1. Concienciar e sensibilizar a comunidade sobre a importancia dunha 
adecuada convivencia escolar e sobre os procedementos para mellorala. 

2.2. Desenvolver unha intervención preventiva como medio fundamental 
para a mellorar a convivencia no ámbito educativo. 

2.3. Fomentar no alumnado a adquisición de habilidades sociais e 
emocionais, desenvolver a empatía e propiciar unha autoestima 
positiva. 

2.4. Tomar conciencia de que a convivencia é un obxectivo formativo en sí 
mesmo e fundamental en todo proceso educativo. 

2.5. Priorizar a resolución de conflitos de xeito formativo mediante a 
negociación e o dialogo, co esforzo conxunto do profesorado, familia e 
alumnado. 

2.6. Formar á Comunidade Educativa nos procesos de mediación e en 
estratexias de resolución de conflitos. 

2.7. Priorizar unha metodoloxía participativa na que o alumnado sexa o 
protagonista, e que inclúa o traballo cooperativo, os proxectos, as 
dinámicas de grupo, as asambleas de clase...etc. 

2.8. Promover a implicación das familias na prevención e resolución de 
conflitos. 

2.9. Avanzar no respecto á diversidade e no fomento de igualdade entre 
homes e mulleres. 

2.10. Facilitar a prevención, detección e eliminación de todas as 
manifestacións de violencia, especialmente do acoso escolar, da 
violencia de xénero e das actitudes e comportamentos xenófobos e 
racistas. 

2.11. Contribuír desde o ámbito da convivencia á adquisición das 
competencias clave, particularmente das competencias social e cidadá e 
a autonomía e iniciativa persoal. 

2.12. Contribuír a formación integral do alumnado, adquirindo as 
competencias necesarias para establecer relacións positivas consigo 
mesmo e cos demais, promovendo actitudes en coherencia cos valores 
democráticos, o respecto aos dereitos humanos e principios éticos 
universais. 

2.13. Crear actitudes de respecto cara o entorno no que vivimos e a 
responsabilidade de todos-as no seu coidado. 

2.14. Favorecer a cohesión e sentimento de pertenza a un grupo mediante la 
implementación de plans de acollida. 
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2.15. Consensuar e interiorizar normas e o seu cumprimento como medio 
eficaz para a mellora da convivencia no ámbito educativo. 

2.16. Facer do patio escolar un espazo educativo e unha zona de encontro, e 
aproveitar as posibilidades de xogo para aprender a convivir. 

2.17. Socializar, integrar cohesionar o grupo e o centro a partir das 
actividades complementarias e extraescolares. 

 

 
3. DESCRICIÓNS DAS ACTUACIÓNS, MEDIDAS OU PROGRAMAS QUE 

SE VAN DESENVOLVER. 
 

3.1. PROGRAMA DE MEDIACIÓN  

No centro existe a posibilidade de xestionar os conflitos a través do uso dos 
lugares da palabra (negociación) ou do servizo de mediación. Non son procedementos 
excluíntes respecto ao sistema ordinario de xestión da disciplina, senón que permiten 
outra vía alternativa e complementaria. Son estratexias de resolución de conflitos 
onde se crea un contexto onde afrontar os problemas de forma pacífica e asertiva. 

A partir do proxecto de mediación pretendemos, en primeiro lugar, facer 
visibles os conflitos que aparecen agochados nos patios de recreo, nas propias aulas, 
nos cambios de clase... e facer do alumno e da alumna unha persoa que participe 
activamente na resolución do seu conflito: buscando axuda, recoñecendo e 
expresando o que lle está a pasar, afrontando de xeito positivo as distintas situacións 
problemáticas... En segundo lugar , a participación directa do alumnado no proceso da 
resolución de conflitos é a mellor ferramenta para a aprendizaxe de habilidades socio-
comunicativas o que asegurará sempre beneficios, sexa cal sexa a resolución do seu 
conflito. En terceiro lugar, queremos compartir a responsabilidade da resolución de 
conflitos co alumnado e non deixala unicamente en mans do profesorado. Trátase dun 
traspaso progresivo do control do profesorado cara a autonomía do alumnado. 

En definitiva, cremos que esta actuación de procedementos construtivos de 
solución de problemas redundará na formación e satisfacción persoal do alumnado. 

A necesidade de que o diálogo, a negociación e o compromiso sexan o soporte 
fundamental para mellorar colectivamente a realidade do nos centro educativo 
lévanos a crear un programa de mediación. As competencias básicas máis intimamente 
relacionadas con este programa son: a Competencia Social e Cidadá e a Autonomía e 
Iniciativa Persoal. As dúas remítenos á capacidade de afrontar os problemas, de 
dialogar e negociar e de resolvelos con actitude construtiva. Significan construír, 
aceptar e practicar normas de convivencia de xeito responsable. 

Os obxectivos perseguidos son: 

• Fortalecer o servizo de mediación no centro, e contribuír a súa integración no 
sistema escolar. 

• Crear espazos de tempos de reflexión e negociación. 
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• Aprender a participar nas asembleas de aula respectando as quendas de 
palabra. 

• Ofrecer pautas ao alumnado sobre a busca e de axuda. 
• Achegar aos mediadores e mediadoras información e formación sobre técnicas 

e estratexias de resolución de conflitos. 
• Elaborar e difundir recursos de apoio para unha correcta convivencia. 
• Fomentar nas aulas a eliminación de prexuizos por razón de particularidade 

física, aparenza diferente, xénero,... 
• Dotar ao alumnado de medios de prevención para a xestión dos conflitos.  

 
Este programa está por elaborar  e será un obxectivo a acadar o curso que vén 

onde se concretarán as distintas liñas de actuación: titoría entre iguais, mediación e 
alumnado axudante. 

 
3.2. PLANS DE ACOLLIDA 

Os Plans de acollida están organizados para acoller principalmente, ao 
alumnado de 6º de primaria dos centros adscritos, e as súas familias, que se 
incorpora a 1º da ESO. Pero completaranse co Plan para acoller ao alumno-a que se 
incorpora ao centro de forma tardía e para o profesorado novo 

. 
3.2.1. Plan de acollida de alumnado de 6º.  
No último trimestre do curso, recíbese ao alumnado dos centros adscritos de 

primaria, para que teñan unha primeira toma de contacto co instituto. Recíbeos a 
Dirección, a xefa do Departamento de Orientación e algúns/as alumnos/as de 1º da 
ESO, que lles contarán a súa experiencia de adaptación ao centro. Esta xuntanza está 
pensada para que o alumnado que chega por primeira vez ao centro poida coñecer a 
parte do profesorado que lle vai dar clase, saber onde se atopa a súa aula, os 
laboratorios, a biblioteca etc... antes do inicio do curso.  

Sesión de presentación, realizada polos titores e as titoras o primeiro día de curso 
que, no caso da ESO. Está sesión preparada pola xunta. 

Xornada de acollida co alumnado de 6º curso de Educación Primaria procedente 
dos centros adscritos: 

• Data: a data para dita xornada será entre finais de maio e a primeira semana de 
xuño. 

• Temporalizción: 10.30- 13 aproximadamente. 

• Accións:  

• Charla a cargo do orientador/a. Información sobre a nova etapa 
educativa. 

• Visita ás dependencias do centro: biblioteca, laboratorio, aula de E. 
Plástica, Música, Tecnoloxía, pavillóns.. 

• Reunión titores de 6º, orientadores dos centros adscritos e orientadora, 
e PT do IES, para trasvase de información. 
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• Recreo do alumnado novo con alumnado do centro.  
• Ágape na cafetería do centro. 

 
 

3.2.2. Plan de acollida de pais de 6º. 
Hai dúas reunións: 

A final de curso a Dirección e o Departamento de Orientación do instituto 
informa ás familias da oferta do centro, a ESO, a LOMCE e demais aspectos 
informativos do seu interese. Neste mesmo día ofrécese unha visita para ver as 
instalación do centro. 

Con posterioridade  a comezo de curso, convócase a cada grupo porlo titor/a 
correspondente onde se lles dará información completa do funcionamento do 
centro e, de forma máis concreta, das datas aproximadas das avaliacións e das 
presentacións de materia, horario de visitas de titoría e do profesorado e outros 
aspectos organizativos do centro. Toda esa información se lles entrega por escrito 
nun folleto informativo. 

 

 
3.2.3. Plan de acollida alumnado de nova incorporación ao centro. 

Obxectivos: 

• Deseñar unha serie de actuacións para conseguir con rapidez a integración 
dunha alumna ou alumno recén chegado ao centro (ben sexa nos primeiros 
días do curso, ben sexa co curso comezado).  

• Conseguir que todo o profesorado estea informado da historia educativa dese 
alumna-o. 

• Conseguir que os pais ou titores legais e o propio alumna-o estean informados 
do funcionamento e organización do centro educativo. 

• Procurar que tanto o alumno ou alumna de incorporación tardía ao sistema 
educativo e a súa familia síntase acollido pola Comunidade Educativa. 

Medidas de actuación: 

Primeira toma de contacto co centro: 

• Facilitar a documentación necesaria para formalizar a matrícula. 
• Un compoñente do equipo directivo (preferentemente o/a xefe de estudos) 

informará á familia e ó alumno/a sobre as seguintes cuestións: 

o Horario xeral. 
o Períodos de vacacións. 
o Normas de convivencia e de funcionamento básicas. 
o Control de asistencia. 
o Sistema de avaliación e boletín informativo que reciben as familias. 
o Hora de atención aos pais. 
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o Material escolar necesario. 
o Servizos complementarios do centro: transporte, comedor, actividades 

extraescolares…  

3.2.4. Plan de acollida para alumnado estranxeiro. 

Para o caso do alumnado estranxeiro, con descoñecemento das línguas 
vehiculares do ensino (galego e castelán) será preciso que a familia se presente cunha 
persoa que faga de intérprete. Se non dispoñe, se intentará buscar a través dos 
Servizos Sociais do Concello. 

Entregarase o folleto informativo do centro, e facilitaráselles unha copia da 
carpeta de documentación de inicio de curso para as familias, dos titores, se é posible 
será traducida ao idioma de orixe da família.  

Ao remate da entrevista, o compoñente do equipo directivo, ensinará á família 
e ao alumno ou alumna as instalacións do centro: biblioteca, laboratorio, pavillón, 
departamentos, aula de música, obradoiros, aula de informática, cafetería… 

Nese mesmo día ou no seguinte desenvolveríase unha entrevista co 
orientador/a na cal se recollería unha información máis precisa sobre a súa 
procedencia, escolarización previa, situación laboral e familiar, intencións de futuro, 
datos médicos (se é o caso), nivel de coñecementos da lingua castelá e lingua galega, 
así como a seu nivel de competencia curricular en matemáticas, inglés.... valorando xa 
nun primeiro momento se é un alumno ou alumna con necesidade de apoio ou 
adaptación curricular, así como determinar as mediadas mais adecuadas tendo en 
conta a lexislación vixente nesta cuestión.. Esta información poñerase en coñecemento 
do titor/a, xefatura de estudos correspondentes e dirección do centro. 

Os departamento de Lingua Castelá, Lingua Galega, Matemáticas.... elaborarán 
unha proba para avaliar o nivel de competencia curricular para cada nivel educativo.. A 
información aportada polas probas axudará a determinar o curso de escolarización do 
alumnado de nova incorporación ao noso sistema educativo, máis adecuado. 

ESCOLARIZACIÓN: 

• En Secundaria: o orientador/a e a xefe/a de estudos, decidirán o nivel e clase 
onde se incorporará o novo alumno/a tendo en conta a información recollida 
nas probas e a opinión do grupo de titores de nível. 

A decisións serán supervisdas  polo director/a do centro e contarán co seo visto e 
prace. 

3.2.5. Plan de acollida do profesorado. 

O plan contempla un protocolo de acollida para o profesorado recén chegado ao 
centro. O protocolo incluirá accións como: 
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• Presentación do profesor/a no centro e entrega de credencial de “TOMA DE 
POSESIÓN”. 

• Presentación dos membros do equipo directivo. 

• Entrega de horario, se é o caso. 

• Entrega documentación do centro(en USB ou papel); PEC, normas de 
funcionamento do centro, plan de convivencia, atención as familias... 

• compoñente dispoñible do equipo directivo, preferentemente a xefatura de 
estudos, mostra as instalacións, preséntao/a ao persoal do centro. 

• Información mediante correo electrónico, por parte da xefatura de estudos, 
da chegada do novo compañeiro-a.  

 
 

3.3. AULA DE CONVIVENCIA 
Segundo a Lei 4, 2011 do 31 de xuño de convivencia e participación, cada 

centro educativo deberá contar cunha aula de convivencia. 
 

AULA DE CONVIVENCIA 
 
1. QUE É :  
É unha estratexia que intenta mellorar as conduta e actitudes do alumado que 

presentan dificultades de convivencia y que se prevea un cambio de actitude. 
 
2. QUE PRETENDE 
Pretende ser nunha alternativa á expulsión do centro ou de aula para aqueles 

alumnos/as sancionados con esta medida. 
 
3. OBXECTIVOS 

• Contribuír a desenvolver actitudes de tolerancia, respecto, e 
cooperativas. 

• Resolver conflitos mediante o diálogo e a reflexión. 
 

4. CRITERIOS E CONDICIÓNS PARA QUE UN ALUMNO/A SEXA ATENDIDO NA 
AULA DE CONVIVENVIA: 

a) CRITERIOS 
Un alumno/a  poderá ser atendido/a na aula de convivencia como 

consecuencia  da imposición dunha corrección ou medida disciplinaria, e en 
consecuencia poida ser obxecto dun tratamento individualizado.  

b) CONDICIÓNS: 
Subscribir un compromiso de convivencia que implique traballar directamente  

algún dos obxectivos da aula. 

•Presentar dificultades na habilidades sociais, de relación social de 
autoestima ou de autocontrol. 

•O profesorado se comprometerá a preparar traballo a fin de garantir a non 
interrupción do proceso formativo do alumno/a. 

•O orientador/a programará actividades encamiñadas a favorecer o 
proceso de reflexión do alumno/a sobre as súas condutas (ver ficha de 
reflexión). 
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•Número de alumnado: Por norma xeral 1. 
 

5. PROCEDIMENTO DE DERIVACIÓN: (cando sexa como alternativa á 
expulsión do centro, non cando se trate dunha expulsión nuha clase 
aillada). 

• Reunión do titor/a orientador/a e o xefe/a de  estudos da conveniencia 
de aplicala. 

• Audiencia co alumno ou alumna. 

•  Familia: comunicación á familia….Titor/a 

• Dirección: decisión final. 

•  Recoller no libro de gardas os días de permanencia do alumno ou da 
alumna na aula de convivencia, xefa de estudos 

A incorporación dun alumno ou alumna á aula de convivencia poderá ser unha 
medida proposta polo instrutor/a na resolución dun expediente disciplinario. 

 
6. FUNCIONAMENTO E PERSOAS RESPONSABLES: 

• TITOR/A: Comunicación ao profesorado e recoller os materiais que o 
alumnado deberá traballar durante a súa asistencia á aula. 

• ORIENTADOR/A: elaborar materiais de reflexión para o alumno ou alumna e 
deseñar actividades especificas de habilidades sociais, de se lo 
caso.Participar na toma de decisións sobre a incorporación do alumnado á 
aula       de convivencia. 

• RESPONSABLES DE AULA: os responsables da atención da aula de 
convivencia será o profesorado de garda. As súas funcións son: 

1. Atender a aula de convivencia nas súa respectivas gardas. 
2. Reparto de materiais de traballo e informes pertinentes, de selo 

caso. 
3. Realizar controles de asistencia, anotar as incidencias e a evolución 

do alumnado, e notificalo a xefatura de estudos.. 

• XEFATURA DE ESTUDOS. 

•Elaborar os horarios do centro tendo en conta as necesidades da aula de 
convivencia 

•Velar porque a aula de convivencia estea debidamente atendida polo 
respectivo profesorado de garda e en ausencia do mesmo. 

•Informar á familia, se fose o caso 
 

7 INDICACIÓNS PARA A ELECCIÓN DA AULA: 

•Aula de reducido tamaño 

•Próxima á sala de profesorado 

•Con disposición de materiais de traballo. 
 

3.4. Concurso ECO-AULA. Concurso ECO-AULA.  
Dirixido polo departamento de Bioloxía onde se promoven valores como a 
ecoloxía: reciclaxe, separación de lixo, aforro de enerxía; orde da aula e 
convivencia. 
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3.5. Buzón de suxestións. Poñerase un buzón de suxestións para quen queira 
aportar libremente propor algunha actividade, actuación... 

 
3.6. ACTIVIDADES REFERIDAS A COOEDUCACIÓN E A IGUALDADE 

DE XENERO E PREVENCIÓN DE ACTITUDES 
DISCRIMINATORIAS: 

 Pretenden previr calquera relación daniña que se sustente na conflitividade, na 

desvalorización da diferenza ou na violencia de xénero entre as alumnas e os 

alumnos. 

Entendemos que unha interpretación errónea da diferenza sexual, de diferenza física, 

da infravaloración das mulleres, do mantemento de estereotipos masculinos, etc. son 

aspectos que debemos traballar para acadar relacións sociais positivas. 

En definitiva, trátase de crear un contexto educativo que preveña a violencia de 

xénero, os comportamentos negativos cara os iguais e que permita afondar no 

recoñecemento da igualdade dos dereitos e oportunidades dunhas e doutros. 

Obxectivos: 

• Recoñecer os estereotipos sexistas. 

• Traballar a autoestima e confianza do alumnado. 

• Descubrir as causas e as formas de aprendizaxe dos roles de xénero. 

• Reflexionar sobre os modelos e valores que se asocian á masculinidade e á 

feminidade. 

• Facer conscientes aos alumnos e alumnas das limitacións de xénero impostas. 

• Recoñecer e dar valor ao traballo e ás contribucións das mulleres. 

• Contribuír a unhas relacións de equidade entre o alumnado. 

• Entender a diversidade e a individualidade das persoas coma algo positivo que 

enriquece ao grupo. 

Actuacións: 

• Utilizar a aprendizaxe cooperativa en grupos heteroxénos. 

• As programacións didácticas deberán programar actividades relacionadas coa 

cooeducación e a igualdade de xénero. 

• Asesorar en saídas académicas e laborais de forma non sexista. 

• Empregar  materiais diversos que contribúan  á eliminación de  estereotipos. 
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• Colaborar co axente de igualdade do Concello en distintas actividades: Carreira 

pola igualdade destinada ao alumnado de 3º de ESO o día 8 de marzo. 

• Desenvolver actividades e tarefas relacionadas coa igualdade dentro po Plan 

de Acción Titorial: 

- Visionado de películas. 1º de e 2º de ESO: “Quiero ser como Beckham”. 

3º de ESO “Billy Elliot”. 4º de ESO: “la vida de Muriel”; “Te doy mis 

ojos”; ”Las mujeres de verdad tienen curvas” 

- Emprego de materiais como “Conta con elas”; revista “Rapazas”... 

- Realización de traballos sobre as contribucións exemplares á sociedade 

de mulleres do Concello de Gondomar, de Galicia e do mundo en xeral. 

- Outras actividades concretadas nos Plans de Accion Titorial anuais. 

• Informar sobre actividades do CIM da concellaría da igualdade de xénero do 

Concello de Gondomar. 

• Erradicar das aulas aqueles nomes ou expresións que menosprezan e 

ofenden. 

• Promovendo actividades extraescolares e complementarias de distintos niveis 

e etapas que posibiliten a integración e socialización de homes e mulleres        

( xogos populares, conmemoracións, saídas..) 

• Distribuír as oportunidades para que todos e todas participen nas actividades 

do centro. 

• Conmemoración do día 25 de novembro; día internacional da Eliminación de la 

violencia contra la muller. Dia 8 de marzo; día internacional da muller. A través 

da realización e exposición de murais; lectura en voz alta de manifestos; 

elaboración de lemas... 

• Todas as accións levadas a cabo no nosos Centro estará  en consonancia co 

PROTOCOLO Educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e 

a liberdade de identidade de xénero, publicado no Portal Educativo dende 

abril de 2016, e onde se expoñen as Medidas de prevención, detección e 

intervención ante posibles casos de discriminación, acoso escolar, violencia de 

xénero ou maltrato infantil por identidade de xénero. 
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4. PROTOCOLO PARA A PREVENCIÓN, DETECCIÓN E TRATAMENTO DE ACOSO 
ESCOLAR 

 
 
PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR. IES TERRA DE TURONIO 

 

PRIMEIRA FASE: COÑECEMENTO, IDENTIFICACIÓN E COMUNICACIÓN. 
A. COMUNICACIÓN Á DIRECCIÓN E REXISTRO DA MESMA( ANEXO 1) 

B. COMUNICACIÓN AO TITOR OU TITORA QUE SERÁ O/A RESPONSABLE DE 

ATENCIÓN E APOIO A POSIBLE VÍCTIMA(ANEXO 2). LEVARÁ A CABO AS 

MEDIDAS URXENTES DE PROTECCIÓN, SE FOSE O CASO, ESTIPULADAS POLA 

DIRECCIÓN. 

C. COMUNICACIÓN Á FAMILIA DA PRESUNTA VÍCTIMA(VÍA TELEFÓNICA) PARA 

INFORMALA DA DENUNCIA E DAS MEDIDAS E ACTUACIÓNS QUE SE VAN A 

REALIZAR.ESTA COMUNICACIÓN TAMÉN SE FARÁ POR ESCRITO.(ANEXO 3) 

D. COMUNICACIÓN Á FAMILIA OU ÁS FAMILIAS DO/A AGRESOR/S OU 

AGRESORA/S, VÍA TELEFÓNICA. ESTA COMUNICACIÓN REALIZARASE 

POSTERIORMENTE POR ESCRITO.(ANEXO4) 

E. COMUNICACIÓN DOS FEITOS Á ORIENTADORA, QUE CONTRIBUIRÁ A 

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PARA COMPROBAR A VERACIDADE DOS FEITOS. 

(ANEXO 6) 

SEGUNDA FASE: RECOLLIDA DE INFORMACIÓN (ANEXO 7) (XEFATURA DE 
ESTUDIOS) 

A. ENTREVISTA COA POSIBLE  VÍCTIMA REALIZADA POLA XEFATURA DE 

ESTUDIOS , EN PRESENCIA DA PERSOA RESPONSABLE DA DIRECCIÓN OU/E 

DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, SI SE CONSIDERA 

OPORTUNO.(ANEXO 8)En ningún caso poderá utilizarse o que resulte desta 

entrevista como proba no proceso de corrección.Nesta  fase  o  único  

obxectivo  é  dilucidar  se  existen  indicios razoables  para  a  incoación  dun  

expediente. 

B. ENTREVISTA INDIVIDUAL Á/S PERSOA/S  POSIBLE /S RESPONSABLES DO 

ACOSO,(ANEXO 9), EN PRESENCIA DA PERSOA RESPONSABLE DA DIRECCIÓN 

OU/E DO DEPARTAMENTODE ORIENTACIÓN, SI SE CONSIDERA 

OPORTUNO.En ningún caso poderá utilizarse o que resulte desta entrevista 

como proba no proceso de corrección.Nesta  fase  o  único  obxectivo  é  

dilucidar  se  existen  indicios razoables  para  a  incoación  dun  expediente. 

C. ENTREVISTA INDIVIDUAL AS PERSOAS OBSERVADORAS OU ESPECTADORAS 

DO POSIBLE ACOSO,EN PRESENCIA DA PERSOA RESPONSABLE DA 

DIRECCIÓN OU/E DO DEPARTAMENTODE ORIENTACIÓN, SI SE CONSIDERA 

OPORTUNO.En ningún caso poderá utilizarse o que resulte desta entrevista 

como proba no proceso de corrección.Nesta  fase  o  único  obxectivo  é  
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dilucidar  se  existen  indicios razoables  para  a  incoación  dun  

expediente.(ANEXO 10) 

D. ENTREVISTA COA FAMILIA DA POSIBLE VÍCTIMA, COA XEFATURA DE 

ESTUDIOS E A PERSOA RESPONSABLE DA DIRECCIÓN(ANEXO 11). 

INFORMAR E ACORDAR MEDIDAS CONXUNTAS.  

E. ENTREVISTA COA FAMILIA DA PERSOA OU PERSOAS ACOSADORA/S,, COA 

XEFATURA DE ESTUDIOS E A PERSOA RESPONSABLE DA DIRECCIÓN(ANEXO 

12). INFORMAR E ACORDAR MEDIDAS CONXUNTAS. .En ningún caso poderá 

utilizarse o que resulte desta entrevista como proba no proceso de 

corrección.Nesta  fase  o  único  obxectivo  é  dilucidar  se  existen  

indiciosrazoables  para  a  incoación  dun  expediente 

 
TERCEIRA FASE: ANÁLISE DA INFORMACIÓN E ADOPCIÓN DE MEDIDAS. 
 

COMUNICARSE A PERSOA RESPONSABLE DA DIRECCIÓN DO CENTRO TODA A 
INFORMACIÓN DOS FEITOS ACACIDOS, E ESTA PRECISARÁ SE É UNHA SITUACIÓN DE 
ACOSO E ACORDARÁ AS POSIBLES MEDIDAS PROVISORIAS E A INCOACCIÓN DE 
EXPEDIENTE DESCIPLINARIO. 

✓ Medidas de protección á víctima 

• Vixilancia específica por parte do titor ou titora 

• Solicitar colaboración á familia para que leve un seguimento do 

seufilloou da súafilla. 

• Concertar seguimentos periódicos coa xefatura de estudios e 

orientación. 

• Posibilidade de cambio de grupo. 

✓ Medidas reeducadoras 

A. Medidas reeducadoras dos agresores (Logo do oportuno expediente) 

• Elaboración de programa de habilidades sociais por parte do 

departamento de orientación 

• Formación de equipos mediadores 

• Solicitude de colaboración familiar para control dos seusfillos ou fillas 

B. Medidas co grupo e co alumnado espectador. 

• Traballo para incentivar o apoio entre compañeiros e compañeiras 

• Actividades  de titoría co apoi do departamento de orientación que 

posibiliten o rexeitamento e a denuncia explícita. 

 
C. Medidas coas familias 

• Fortalecer a implicación da familia na vida  escolar.Reunións periódicas 

co departamento de orientación, titoría e, se é o caso, coa xefatura de 

estudios. 

• Recoñecer o seu papel como axentes educativos. 
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D. Co equipo Docente 

• Formación para saber detectar e intervir na aula 

• Acordar e unificar criterios de actuación 

• Apoiar e fomentar a labor do profesor titor. 

• Promover a implicación do alumnado na xestión de dererminados 

conflictos.Nomear alumnado mediador e axudante. 

CUARTA FASE (ANEXO 16). SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DAS MEDIDAS 
ADOPTADAS. 

• Programación de encontros periódicos, especialmente  coa víctima, 

pero tamén cos agresores, para comprobar que cambiaron a súa 

conduta. 

 
5. NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO, DEREITOS E DEBERES DOS MEMBROS 

DA COMUNIDADE EDUCATIVA. 
 

Artigo 1. Dereitos e deberes dos membros da comunidade educativa  

 
Dereitos e deberes  do alumnado 

1. Recoñécenselle ao alumnado os seguintes dereitos básicos de convivencia escolar, 
sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación: 

a) A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno 
desenvolvemento da súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia, 
liberdade e respecto mutuo. 

b) A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais. 

c) Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular contra as 
situacións de acoso escolar. 

d) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 
Administración educativa, nos termos previstos no título IV desta lei. 

e) A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica de 
conflitos e, en xeral, a participar na toma de decisións do centro en materia de 
convivencia. 

2. Son deberes básicos de convivencia do alumnado: 

a) Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun 
adecuado clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros ou 
compañeiras á educación.  
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b) Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no exercicio das 
súas competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro. 

c) Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a igualdade 
de dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, integridade e intimidade dos 
restantes membros da comunidade educativa. 

d) Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro docente. 

e) Conservar e facer un bo uso das instalacións e dos materiais do centro. 

f) Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte a convivencia 
dos seus respectivos centros docentes. 

g) Seguir as directrices do profesorado respecto da súa educación e aprendizaxe. 

h) Asistir a clase con puntualidade e co material preciso 

 

Dereitos e deberes das nais e pais ou das titoras ou titores. 
 

1.Son dereitos das nais e pais ou das titoras ou titores. 
 
 

a) A ser respectados e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade 
educativa. 

b) A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración 
socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, para o que se lles 
facilitará o acceso ao profesorado e aos membros dos equipos directivos dos 
centros docentes. 

c) A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia nos 
centros docentes. 

d) A ser oídos, nos termos previstos por esta lei, nos procedementos disciplinarios 
para a imposición de medidas correctoras de condutas contrarias á convivencia 
dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas. 

e) A participar no proceso educativo a través de consultas e outros 
procedementos de participación directa que estableza a Administración 
educativa. 

 
2.Son deberes das nais e pais ou das titoras ou titores. 

 
a) Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en 

colaboración co profesorado e cos centros docentes. 
b) Coñecer as normas establecidas polos centros docentes, respectalas e facelas 

respectar, así como respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou 
orientacións educativas do profesorado no exercicio das súas competencias. 

c) Comentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade educativa. 
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d) Colaborar cos centros docentes na prevención e corrección das condutas 
contrarias ás normas de convivencia dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou 
pupilas. 

 

Dereitos e deberes do profesorado. 
1.Son dereitos do profesorado 

a) A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da 
comunidade educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. 

b) A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no 
que se preserve en todo caso a súa integridade física e moral. 

c) A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia 
escolar e da educación integral do alumnado. 

d) A que se lle recoñezan as facultades precisas para manter un adecuado 
ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos 
complementarios e extraes- colares. 

e) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes. 
f) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa, nos termos previstos no título IV desta lei. 
g) A acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na conflitividade 

escolar e recibir os estímulos máis axeitados para promover a implicación do 
profesorado en actividades e experiencias pedagóxicas de innovación educativa 
relacionadas coa convivencia e a mediación. 

 

2.Son deberes do profesorado: 
a) Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade, 

integridade e dignidade persoais de todos os membros da comunidade 
educativa. 

b) A adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado 
ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos 
complementarios e extraescolares, corrixindo, cando lle corresponda a 
competencia, as condutas contrarias á convivencia do alumnado ou, no caso 
contrario, poñéndoas en coñecemento dos membros do equipo directivo do 
centro. 

c) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas 
contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

d) Informar ás nais e pais ou ás titoras ou titores sobre o progreso da aprendizaxe e 
integración socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, 
cumprindo as obrigas de dispoñibilidade dentro do horario establecido no centro 

para a atención a aqueles que lle impoña a normativa aplicable. 
e) Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á 

Administración educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e 
sixilo profesional sobre a información e as circunstancias persoais e familiares 
do alumnado. 
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Dereitos e deberes do persoal de administración e de servizos. 
1.Son dereitos do persoal de administración e de servizos 

a) A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da 
comunidade educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. 

b) A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve en 
todo caso a súa integridade física e moral. 

c) A participar, no exercicio das súas funcións, na mellora da convivencia escolar. 
d) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións. 
e) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa, nos termos previstos no título IV desta lei. 
 
2.Son deberes do persoal de administración e de servizos: 
 

a) Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que se 
respecten as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e 
dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa. 

b) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas 
contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

c) Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á Administración 
educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional 
sobre a información e as circunstancias persoais e familiares do alumnado. 

d) Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co 
ámbito educativo das que teña coñecemento. 

 
Artigo 2. Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia escolar 
 

Son condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes as que 
se enumeran a continuación:  
a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as 
coaccións contra os demais membros da comunidade educativa.  
b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por 

razón de nacemento, raza, sexo, orientación e identidade sexual, capacidade 
económica, nivel social, conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades 
físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal 
ou social.  

c) Os actos individuaisou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao 
persoal de administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave.  
d) A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou 
informacións que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a 
intimidade persoal e familiar e a propia imaxe dos demais membros da comunidade 
educativa.  
e) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da 
Lei 4/2011.  
f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración 
ou subtracción de documentos académicos.  
g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás 
instalacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipamentos 
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informáticos e o software, ou aos bens doutros membros da comunidade educativa ou 
de terceiros, así como a súa subtracción.  
h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das 
actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar.  
i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e integridade persoal dos 
membros da comunidade educativa do centro ou a incitación a elas.  
j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde 
ou integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, 
reputarase indisciplina grave a resistencia ou negativa a entregar os obxectos a que se 
refire o punto terceiro do artigo 11 da Lei 4/2011 cando é requirido para iso polo 
profesorado.  
k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia.  
l) O incumprimento das sancións impostas.  
 

 
 

Artigo 3. Medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais 
 

1. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes 
poden ser corrixidas coas seguintes medidas:  
 
a) Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e 
ao desenvolvemento das actividades do centro.  
b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementa-
rias do centro por un período de entre dúas semanas e un mes.  
c) Cambio de grupo.  
d) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre 
catro días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, o 
alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a 
interrupción no proceso formativo.  
e) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre ca-
tro días lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado 
deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción 
no proceso formativo.  
f) Cambio de centro.  
 
2. Aquelas condutas que atenten contra a dignidade persoal doutros membros da 
comunidade educativa que teñan como orixe ou consecuencia unha discriminación ou 
acoso baseado no xénero, orientación ou identidade sexual, ou unha orixe racial, 
étnica, relixiosa, de crenzas ou de discapacidade, ou que se realicen contra o alumnado 
máis vulnerable polas súas características persoais, sociais ou educativas, terán a 
cualificación de condutas gravemente prexudiciais e levarán asociadas como medidas 
correctoras as establecidas nas alíneas e) ou f) do punto primeiro deste artigo.  
 
 
 
Artigo 4. Condutas leves contrarias á convivencia 
Son condutas leves contrarias á convivencia as que se enumeran a continuación: 
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a) Agresións físicas ou psíquicas, inxurias , ofensas, que non teñan a consideración 
de graves. 

b) Actos de discriminación que non teñan a consideración de graves. 
c) Actos individuais ou colectivos de desafío e/ou  desobediencia á autoridade do 

profesorado e ao persoal de administración  e servizos , que non teñan a 
consideración de graves. 

d) Falta de asistencia inxustificada a clase e faltas reiteradas de puntualidade. 
e) Reiterada  asistencia ao centro sen o material e equipamento precisos para 

participar activamente no desenvolvemento das clases. 
f) Actuacións prexudiciais para a saúde e integridade persoal de calquera 

membro da comunidade educativa. 
g) Actos inxustificados que perturban o normal desenvolvemento das actividades 

do centro incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 
h) Portar calquera obxecto, substancia ou produto perigoso para a saúde ou 

integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. Resistencia 
ou negativa a entregar os obxectos  cando son requiridos polo profesorado, 
cando non se considere falta grave. 

i) Danos leves causados de forma intencionada ou por neglixencia as instalacións 
e aos materiais do centro, ou bens doutros membros da comunidade educativa 
ou de terceiros así como a súa subtracción. 

j) Incumprimento das sancións impostas, cando non se considere grave. 
k) Comer ou beber dentro das aulas sen consentimento do profesorado. 
l) Ter activo o móbil, ou o uso de calquera dispositivo electrónico sen permiso do 

profesorado. 
m) Saír entre clases ao corredor, baño ou outras estancias do centro sen permiso. 
n) Permanecer na explanada dos autobuses, despois da chegada do transporte, e 

non acceder inmediatamente ao centro. 
o) Mentir, acusar en falso ou obstaculizar a aclaración dun feito. 
p) Fumar no recinto escolar. 
q) Falta de respecto a calquera membro da comunidade educativa, cando non se 

considere grave. 
r) Recoller imaxes de membros da comunidade educativa sen o seu 

consentimento expreso, cando non se considere grave. 
 
 
 
 
Artigo 5. Medidas correctoras das condutas leves 
 
As condutas leves contrarias á convivencia poderán sercorrixidas coas medidas 
correctoras que se enumeran a continuación:  
a) Amoestación privada ou por escrito.  
b) Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a xefatura de estudos ou persoa 
que exerza funcións equivalentes nos centros concertados.  
c) Realización de traballos específicos en horario lectivo. 
d) Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e 
desenvolvemento das actividades do centro.  
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e) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementa-
rias do centro por un período de ata dúas semanas. 

f) Cambio de grupo por un período de ata unha semana.  
g) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de ata 

tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado haberá de 
realizar os deberes ou os traballos que se determinen para evitar a interrupción no 
proceso formativo. 

h) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata tres 
días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar 
os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso 
formativo 

i) A acumulación de tres faltas leves conlevará algunha destas sancións: 

• Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 
complementarias do centro por un período de ata dúas semanas. 

• Realización de traballos específicos nos períodos de lecer 

• Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de tres 
días lectivos. 

• Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de 
ata tres días lectivos. 

 
 
Artigo 6 Protocolo de actuación diante dunha conduta disruptiva 

• Chamada de atención: corrixir as condutas disruptivas no momento no que 
se producen, pero evitar a reiteración das correccións en público. Pospoñer 
para máis tarde unha entrevista persoal co alumno para reflexionar sobre a 
súa conduta e as súas consecuencias, sen que consiga interromper a clase. 

• Medida correctora: Cambialo de lugar para favorecer que reflexione e se 
tranquilice. 

• Medida correctora máis intensa: amoestación por escrito, enviar á aula de 
convivencia, realizar traballos no período de lecer ou comparecencia ante a 
xefa/e de estudios. 

 
 
Atigo 7.  Gradación das medidas correctoras  
 

Para a gradación das medidas correctoras tomaranse en consideración especialmente 
os seguintes criterios:  
a) O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, de ser o caso, o 

cumprimento igualmente espontáneo da obriga de reparar os danos producidos. 
b) A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas.  
c) A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou 
tecnolóxicos, da conduta, as súas  imaxes ou a ofensa.  
d) A natureza dos prexuízos causados.  
e) O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, de tratarse dunha 

alumna ou dun alumno, en razón da súa idade, da recente incorporación ao centro 
ou calquera outra circunstancia que se considere propiciadora desta 
vulnerabilidade. 
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Atigo8. Reparación de danos causados 
 
1. O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou 
colectivamente, de forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e materiais 
dos centros, incluídos os equipamentos informáticos e o software, e aos bens doutros 
membros da comunidade educativa, ou a facerse cargo do custo económico da súa 
reparación. Así mesmo, está obrigado a restituír o subtraído ou, se non fose posible, a 
indemnizar o seu valor. As nais e pais ou as titoras ou titores legais serán responsables 
civís nos termos previstos pola lexislación vixente.  
2. Cando se incorra en condutas tipificadas como agresións físicas ou morais, deberá 
repararse o dano moral causado mediante a presentación de escusas e o 
recoñecemento da responsabilidade dos actos, ben en público ou en privado, segundo 
corresponda pola natureza dos feitos, e de acordo co que determine a resolución que 
impoña a corrección da conduta.  
3. O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecidos nos dous 

parágrafos anteriores é compatible coas correccións disciplinarias que, de ser o 
caso, correspondan 

 
Artigo 9. Ámbito de corrección 
 
1. Deben corrixirse as condutas do alumnado contrarias á convivencia escolar que se 

produzan en calquera tipo de actividade que se desenvolva dentro do recinto 
escolar ou durante a realización de actividades complementarias e extraescolares 
que se desenvolvan fóra do citado recinto, así como durante a prestación dos 
servizos de comedor e transporte escolar. 

2. Así mesmo, poderán corrixirse as condutas do alumnado producidas fóra do recinto 
escolar que estean directamente relacionadas coa vida escolar e afecten outros 
membros da comunidade educativa. 

 
Artigo 11. Competencia para decidir sancións 
 
1. O profesorado, oído o alumno ou alumna, e dando conta á xefatura de estudos, 

será competente para tomar as medidas correctoras a), b) e c) que se refiren no 
artigo 5 

2. A titora ou titor do alumno, oído este, será competente para tomar as medidas 
correctoras a), b), c) e d) do artigo 5  

3. A persoa que ocupe a xefatura de estudos, oído o alumna ou alumno, e a súa 
profesora ou profesor, ou titora ou titor, e a orientadora ou orientador do centro, 
será competente para tomar as medidas correctoras a), c), d), e) e f) do artigo 5. 

4. A dirección do centro, oído a alumna ou alumno, profesor ou profesora, titor ou 
titora, será competente para tomar as medidas correctoras g) e h) do artigo5. Neste 
caso, o titor ou titora comunicará a sanción aos pais ou titores legais do alumno ou 
alumna, antes de que se faga efectiva. Asi mesmo, darase comunicación á comisión 
de convivencia do centro. 
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5. Previa á aplicación do apartado i) do artigo 5,  a xefatura de estudos reunirá ao titor 
ou titora, e orientador ou orientadora para consensuar a sanción que se proporá á 
dirección como medida correctora. 

6. As alumnas ou os alumnos ás/aos cales se lles apliquen as medidas correctoras 
dunha conduta contraria ás normas de convivencia recollidas nas alíneas g) e h) do 
artigo 5, de ser o caso, se fosen menores non emancipadas ou emancipados, as 
persoas proxenitoras ou representantes legais destas/es poderán mostrar o seu 
desacordo coa súa aplicación, no prazo de dous días lectivos, mediante escrito 
dirixido á dirección do centro que, logo de analizar e valorar as alegacións 
presentadas, ratificará ou rectificará a medida correctora. 

7. A xefatura de estudios, por decisión propia ou a petición do titor ou titora, poderá 
convocar a xunta de profesorado dun ou de varios grupos para abordar problemas 
de comportamento, colectivo ou individual, e decidir sobre as medidas que deban 
tomarse. Os acordos consensuados nesta xuntanza serán de obrigado cumprimento 
para todo o profesorado do grupo ou grupos. Destas xuntanzas levantarase acta. 

8. A xefatura de estudios, titor ou titora e o profesorado serán competentes para 
acordar que un grupo de alumnado deba realizar traballos específicos nos períodos 
de lecer, por un comportamento contrario as normas de convivencia. 

 
 
 
Artigo 12. Comunicación ás familias das condutas contrarias á convivencia 
 
1.Toda conduta contraria á convivencia quedará rexistrada por escrito no parte de 
incidencias. 
2. O parte de incidencias entregarse en xefatura e posteriormente se enviará ás 

familias por correo ordinario acompañado da dilixencia da dirección, para facer 
constar o posible cómputo a efectos de reiteración. 

 
3.O parte de incidencias se enviará acompañado dunha resolución da dirección. 
 
 
8. COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

• Finalidade 
Créase no seo do Consello Escolar do IES Terra de Turonio unha Comisión de 

Convivencia. Ten carácter consultivo e desempeña as súas funcións por delegación do 
Consello Escolar, para facilitar o cumprimento das competencias que este ten 
asignadas en materia de convivencia escolar e velará pola correcta aplicación do 
disposto no decreto 8/2015, do correcto exercicio dos dereitos e deberes do alumnado, 
así como as relacións entre os diferentes sectores da comunidade educativa, no Plan 
de Convivencia e nas normas de convivencia do centro  

• Composición 
A Comisión de Convivencia, que será revisada anualmente na primeira xuntanza 

do curso do Consello Escolar, estará composta polas persoas representantes do 
alumnado, do profesorado, das familias e do persoal de administración e servizos, 
todas elas na mesma proporción en que se  encontran representadas no consello 
escolar. Será presidida pola persoa titular da Dirección do centro, e unha das persoas 
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integrantes actuará como secretaria ou secretario, quen levantará acta das súas 
reunións. O nomeamento das persoas integrantes da comisión de convivencia 
corresponde ao Director ou Directora por proposta dos colectivos representados. Os 
membros poden coincidir cos do Consello Escolar, pero non teñen que ser os mesmos 
necesariamente. 

• Atribucións. 
1. Elaborar o Plan de Convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da 

comunidade educativa, incorporando as súas iniciativas e achegas no 
procedemento de elaboración, desenvolvemento e seguimento do citado plan. 

2. Recibir información, cando  menos trimestral, da persoa titular da Dirección do 
centro, do número e tipoloxía de incidencias ocorridas por ciclo e curso ao longo 
do trimestre. 

3. Adoptar, a partir da información recibida, as medidas preventivas necesarias para 
garantir os dereitos de todos os membros da comunidade educativa e o 
cumprimento das normas de convivencia do centro. 

4. Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o fomento de 
actitudes para garantir a igualdade de trato de todos os membros da 
comunidade educativa e a resolución pacífica de conflitos. 

5. Propor ao Consello Escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a 
convivencia, así como dar conta a este, cando menos dúas veces ao longo do 
curso, das accións desenvolvidas e das medidas disciplinarias impostas. 

6. No caso de faltas tipificadas como graves ou moi graves no NOF ou, no seu defecto, 
na Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 
educativa e no decreto 8/2015, do 27 de xaneiro, que desenvolve a citada lei, 
susceptibles da instrución dun procedemento corrector, a dirección do centro 
poderá solicitar asesoramento á Comisión de Convivencia, quen poderá propoñer 
solucións previas. 

7. Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade do 
centro, na cal se reflictan as iniciativas no ámbito do centro sobre a materia e 
se sinalen, a partir da mesma, os obxectivos de mellora para o curso seguinte. 

8. Propor, de ser o caso, á persoa titular da Dirección do centro, persoas que poidan 
formar parte do equipo de mediación. 

9. Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos 
en que fosen impostas e informar o Consello Escolar sobre o grao de cumprimento 
da normativa vixente. 

10. Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos polo centro. 
11. Aqueloutras que lle fosen encomendadas polo Consello Escolar do centro ou 

polo órgano da Administración educativa con competencias na materia. 
 
 

• Periodicidade. 
Acórdase que esta comisión reunirase como mínimo unha vez ao trimestre. 
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9. DIFUSIÓN, SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E REVISIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA 

 
• Difusión: 

O presente documento estará a disposición de toda a comunidade educativa a través 
da páxina web do centro. Tamén se dará a coñecer aos distintos sectores da 
comunidade educativa a través dos seus representantes nos órganos colexiados de 
goberno e das reunións pertinentes de ditos órganos. 
 

• Seguimento: 
Será Xefatura de Estudos quen elabore informes trimestrais de convivencia, recollendo 
o número de amoestacións rexistradas, motivos que as orixinan e medidas correctivas 
tomadas.Tales informes serán levados ao Claustro para coñecemento do profesorado, 
e tamén será informada a Comisión de Convivencia. 
 

• Avaliación: 
A avaliación do Plan de Convivencia deberá facerse ao final de cada curso pola 
Comisión de Convivencia, formando parte da memoria anual do centro. 
 

• Revisión: 
Ao inicio de cada curso escolar, nos dous primeiros meses, procederá revisar o Plan de 
Convivencia baseándose na análise dos informes realizados o ano anterior, para 
incorporar se é o caso, propostas de mellora. 
 


